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Vragenlijst motivatie collectief wonen in De Vroon – Vroondaal, Den Haag 

Algemene gegevens 

Geslacht

Voor- en achternaam 

Telefoonnummer 

Emailadres 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Samenstelling huishouden (incl. huisdieren) 

Beroep 

Nevenfuncties/ vrijwilligerswerk 

Hobby’s 

 Man Vrouw
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Motivatie 

1. Wat spreekt u het meest aan in project De Vroon, wat heeft gemaakt dat u reageert?       

 

 

 

2. Waarom wilt u in deze omgeving wonen? Wat trekt u hierin aan?  

 

 

3. Heeft u ideeën over de verbinding van De Vroon met de buurt? 

 

 

4. Heeft u eerder ervaring gehad met een vorm van collectief wonen? Zo ja, wat zijn uw ervaringen?  

 

 

5. Welk beeld heeft u bij deze vorm van collectief wonen? Hoe ziet u dat voor zich? 

 

 

 

 

6. Waarom wilt u collectief wonen? Wat hoopt u hier te vinden? 

 

 

7. Welke kennis, kwaliteiten of eigenschappen brengt u mee? 

 

 

8. Wilt u zich actief inzetten voor dit nieuwe collectief? 

 

 

 

 

9. Zo ja; hoe wilt u zich inzetten?    

        Kruis aan: 

Bestuursfunctie Vereniging De Vroon  ... 

Werkgroepen vereniging    ... 

Meedenken over opzet van het collectief  ... 

Activiteiten      ... 

Onderhouden tuin     ... 

Andere, namelijk:       
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10. Hoeveel tijd kan en wilt u minimaal per week besteden aan het collectief?

Kruis aan: 

1-2 uur per week ... 

2-4 uur per week ... 

4-6 uur per week ... 

6-8 uur per week ... 

8-10 uur per week ... 

Andere, namelijk:

11. Hoe ziet de samenstelling van uw ideale groep medebewoners eruit?

12. Wat doet u om gezond en vitaal te blijven?

13. Hoe kan wonen in De Vroon daarin bijdragen?

14. Onderschrijft u het Fit en Vitaal concept?

15. Heeft u nog aanvullingen/ opmerkingen of ideeën voor het Fit en Vitaal concept?

16. Heeft u nog aanvullingen, opmerking met betrekking tot uw motivatie?

Hartelijk dank! 

Ik geef toestemming voor het delen van de 'Vragenlijst motivatie' met team De Vroon.
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